
ተቃዋሚ  ፖለቲካ ፣ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ   ና የውሃ ጦርነት 

     ሳሙኤል ኪዳኔ  ከበልጅየም  

የተቃዋሚው  ጎራ ሰትራቴጅስትና  የፖለቲካ መምህሩ  ፕ/ር  አለማየሁ ገ/ማርያም  በቅርቡ  በፃፉት  Ethiopia: 

Rumors of Water War on the Nile?  በአባይ ላይ የሚነሳ  የውሃ ጦርነት ይኖር  ይሆን‽  በሚል ያወጡት  አንድ 

ፅሑፍ  ከተለመደው  የመቃወምና ኢህአዴግን  ማጥላላት  ባለፈ  የኢትዮጵያን  ተቃዋሚዎችን ና አጋሮቻቸው  ምን 

እንደሚመስሉ ማሳያ ሁኖ አግኝቼዋለሁ$  ፕሮፈሰሩ ለጽሁፋቸው  መንደርደርያ  ያደረጉት በቅርቡ አንድ የሳዊዲ  አረብያ 

ባለስልጣን  ስለግድባችን  ያደረጉት  ንግግር ሲሆን  የሳዊዲው ሰው  ኢትዮጵያን ስላስፈራሩ ደስ ያላቸው የሚመስሉት 

ፕ/ር አለማዬሁ  የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ  በውሃ ምክንያት  ግብፅ ኢትዮጵያን ብትወር  ከተናሩት 

ተነስተው  በአፍርካ  የትላልቅ ፕሮጄክቶች   ሃሳብ ምንጭ ና ፍላጎት ፣ በኣባይ/ ናይል ዙርያ የተደረጉ ስምምነቶች፣ 

ኢትዮጵያ ግድቡን  ሰርታ እንደማትጨርሰው እርግጠኛ የሆኑባቸውን ምክንያቶችና  እንደምንም   ሁኖ ግን ግድቡ 

ቢያልቅ ግብፅ  ውሃ  ሲታጣ ውሃ ለማግኘት  ግድቡን እንደሚታፈርሰው  ተንብየው አበቁ $  

 በተነሱት ነጥቦች  ላይ  ፕ/ሩ በምንም  መልኩ አንድ ኢትዮጵያዊ  ፣ለዛዉም የህግና የፖለቲካ ምሁር፣  ከሚይዘው 

በተቃራኒው   የሳውዲው ልዑል  አስፈራርተዋልና ፣ ግብፅ ስምትወጋን  ወዘተረፈ  ግድቡን  ማቆም አለብን ብለው  የህግ 

ና የፖለቲካ  ምክር  ሰጡን$  መማር  ፍርሃትን የሚያሳድግ፣   ብሄራዊ ጥቅምን በዛቻ ምክንያት  እንዲቆም የሚያስመክር   

ጥበብ ና ማስተዋል በተገለፀላቸው ፕ/ር አለማየሁ   እጅግ ብናፍርባቸውም  እስቲ  “ምክራቸውን” ከገለባው  እየለየን 

ጉዳዩን እንመልከተው$        

ሀ/ የሳዊዲው  ልዑል  ና የሳውዲ መንግስት ለምን ተለያዩ ‽ 

  የሳዊዲው ልኡል  " ኢትዮጵያ አረብ አገራትን የመጥላት አዝማሚያ አላት ! ግድቡ ተሰርቶ መጠናቀቁ አደገኛ ነው ! 

ሱዳንን ያጠፋል  ግብፅን ያስርባል   በማለት ሲቀስቅሱ  የሳዊዲ  መንግስት  በሚ/ር የተመራ ልኡክ አዲስ አበባ  ልኮ  ስለ 

አብሮ  መስራት ይወያያል $ በአገራቸው በአመዛኙ  በሚሳኤል  ግዥና በደካማ አመራር  የሚታወቁት   ምክትል የጦር 

ሚ/ሩ የሰጡት አስተያየት  የራሳቸው ና የግላቸው ብቻ ስለመሆኑ ከዚህ በፊት የሰጡዋቸውን አስተያየትና መንግስታቸው 

የያዘውን   አgም ማየት በቂ ነው $   ከዚያ ባለፈ  ኢትዮጵን ጦር  መርተው  መውጋት  የጸና አቐማቸው  ከሆነ ከየመኑ 

ስህተታቸው እንዲማሩ  አደራ አንላለን $ ወዲሁም  አንዲት የአሮሞ ብሂል  እንነግራቸዋለን(ጉባቴ  ህንበክቱ  አቢዳቲ  

ጋምቲ)  እሳት  ነክቶአት  አያውቅም  ያነቀዠቅዣታል$  በተረፈ ታሪክ  ማንበብ ኢትዮጵያን የተሻለ  ለመረዳት  

ይጠቅማል$         



ለ/ግብፆች   የአባይን ውሃ  በመጠቀም  ዙርያ  አሁን ሊኖራቸው የሚገባው  ምርጫ 

ምንድነው‽    

ግብፅ በኣባይ ውሃ አጠቃቀም ዙርያ ስታራምደው የነበረው ፍላጎት እንኩዋንስ ለተማረ ሰው ለሌላዉም  ግልጽ  ይመስለኛል $  

ይሄውም ብቻዋን  ወይም ከሱዳን ጋር ብቻ  እየተጠቀመች መቀጠል  ነው$   የላይኛው ተፋሰስ አገራት  ውሃዉን እንዳይጠቀሙ 

ለማድረግ    ብድር  ና እርዳታ    ማስከልከል !  አለፍ ካለም ማስፈራራት  እንደ ስትራቴጅ  ሰትከተል ቆይታለች $   ይህም 

ለበርካታ አስርት አመታት ውጤታማ እንደነበር  ዛሬ ላይ ሁኖ  መረዳት ቀላል ነው $ አሁን ግን  ብዙ ጉዳዮች  ተቀይረዋል $  

አትዮጵያን ጨምሮ  የላይኛው  ተፋሰስ አገራት  ከምድራቸው የሚመነጨውን ውሃ ለመጠቀም ከሌላ ወገን  ፈቃድ  

እንደማያስፈልጋቸውና በቅኝ ገዢዎች የተደረጉ ስምምነቶች ጥቅማቸውን እንደማያስከብርላቸው ከተረዱ ውለው አድረዋል $    

ኢትዮጵያ  በአባይና  በአባይ ገባር ወንዞችዋ ላይ  ልማት እንዳትሰራ  በግልፅ  የአለም ባንክን ጨምሮ  በርካታ  አበዳሪ ተgማት   

ብድርና እርዳታ ላለመስጠት አቐም   ይዘው ዘልቀዋል $  ይህም ግብፅ በአለም አቀፍ ተቐማት ውስጥ ባሉ ዜጎችዋ ና በመካከለኛው 

ምስራቅ ምክንያት  በሃያላኑ መንግስታት ያላትን  ተሰሚነት  በመጠቀም ነው $   ይህ የግብፅ ስትራቴጅ ግን  ዘላቂ እንደማይሆን  

ማሳዎች  ማቅረብ ይቻላል $  በንጉሱ የተጀመረውን  የጣና በለስ  ፕሮጄክት   እንዳይሳካ  የተቻላትን ስታደርግ የነበረቸው ግብፅ 

አዘገየችው    እንጂ አላስቀረችውም $   ፕሮጄክቱ  ሲመረቅ የቀድሞ ጠ/ ሚ መለስ  ዜናዊ ያሉትን  ልጥቀስ    ጣና በለስ በ  ሃምሳ 

አመት መልስ አገኘ $  ስለዚህ ግብፅ ያላት አመራጭ  አንድም  ከላይኛው ተፋሰስ አገራት ጋር በጋራ  ጥቅም ላይ የተመሰረተ  

አካሄድ  መከተል  ወይም  በተለመደው ዘመን ያለፈበት አስተሳሰብ  ማስቀጠል $   አቶ መለስ እንዳሉትም  ወይ በአስራ ስምንተኛ 

ክ/ ዘመን  መልኩ መኖር  ወይም ጊዜው  የሚፈቅደውን በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ  ወዳጅነት ማጎልበት $   እርግጠኛ መሆን 

ቢከብድም  ሁለተኛዉን  አማራጭ    እንደሚከተሉ !  ምክንያቱም  ዘመኑ የሚፈቅደው ይህን ብቻ ስለሆነ $ ይህ ግን  

በኢትዮጵያ መልካም ምኞት ብቻ የሚመጣ  ሳይሆን  ግብጽ ውስጥ ባሉ በርካታ ኩነቶች  የሚወሰን  ነው $ የግብጽ ፖለቲካ  

አለመረጋጋት ፣ ስልጣን የያዘው ቡድን ፍላጎትና ፍልስፍና ወዘተ    

ፕ/ር አለማዬሁ እንዳሉት   ግብፆች ሊያስፋራሩ ይችላሉ  ግን  ፍርሃት ስለማይገድለን  ያለው መፍትሄ   አለመፍራት ብቻ ነው$   

ጦርነትስ‽  ይህንንም ቢሆን መቼም አያስቡትም ብሎ ከልክ በላይ መዘነጋት አይገባም ! ባለው ተጋላጭነት ልክ ዝግጁ መሆን 

ያስፈልጋል $   ምናልባትም ወደ ጦርነት ከመግባትና የተጀመረዉን  ልማት  ከማጨናገፍ   ለጊዜውም ቢሆን  የኣባይን ጉዳይ 

መተው  ይሻል ይሆን  የሚል አስተሳሰብ  በሆሊዮት ደረጃ ሊነሳ ይችላል $    ይህ ከኢትዮጵያ  ህዝብ የቆየ ታሪክ ጋር 

ስለማይስማማ  ጥቅምህን  ጦርነት ፈርተን ልናዘገየው ነው ቢባል በጀ እንደማይል  ስናውቅ ውድቅ የሚሆን ነው $  የኢትዮጵያ 

መንግስትም  በብሄራዊ ጥቅም ላይ ያለውን አቐም መገንዘብ ያሻል $ 

 ሐ/ ግድቡን  መስራት እንደማይቻል   የተነሱ ነጥቦችስ ‽   

1. ግድቡን ለመገደብ የሚያስፈልገው  የገንዘብ መጠን ከፍተኛ  መሆኑ      

የህዳሤው  ግድብ  በአባይ ወንዝ ላይ ሊሰራ የሚችለው ትልቁ ግድብ ነው$  በአፍሪካም ደረጃ ሊጠቀስ  የሚችል ግድብ 

ይሆናል $ እስከ ስሙስ  ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ  አይደል እንዴ ‽  አዎን ግድቡ ትልቅ ነው ብሩም አምስት  

ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛ ነው !በደሃዋ ኢትዮጵያ ደረጃ ሲታይ $ለፕሮፈሰሩ  ግን ትልቅ የሚሆንባቸው  ኢትዮጵያ   በዚህ 

ግድብ ዙርያ ከማንም   ብድርም  ይሁን እርዳታ እንደማይስጣት ለጥቅምዋ የቆሙላት ግብፅ  ማረጋገጫ ስለሰጠቻቸው 



ይመስላል $ በበጀት እንዳትሰራው ደግሞ የአንድ አመት በጀትዋን ስለሚያክል  ለአምስት አመት ሲካፈል  በየአመቱ  

ከበጀትዋ ሃያ ፐርሰንት ያክል ለዚሁ  ግድብ  ማኖር ይጠበቅባታል! ይህንን ማድረግ  ደግሞ  ሌሎችን የልማት መስኮች 

ገንዘብ ስለሚሻማ መንግስት አያደርገዉም ብለው  ደመደሙ $ ሶስተኛው ደግሞ  ከሀገር ውስጥ መበደር ነው ! ለዜጎች  

፣ እግረመንገድም ቁጠባን  ባህል የሚያሳድጉበት፣   የቁጠባ  ቦንድ  መሸጥ  ነው$ ይህ ደግሞ  እንዳይሳካ አገር ውስጥ  

ያለው  ዜጋ ደሃ ነው፣ ነጋዴው እንዳይገዛ  አትራፊ ኢንቨስትሜንት አይደለም ፣ ውጭ ያለው ዜጋ ደግሞ አላመነበትም 

የሚል ማሰርያ  አበጁለት$ እስቲ  ጉዳዩን   ከመጨረሻው ጀምረን  እንመልከተው$  ውጭ ያለው ዜጋ  በሀገሩ ልማት 

ላይ እንዳይሳተፍ  እንዳለመታደል ሆኖ  ነጋ ጠባ  ተግተው የሚፅፉ ና የሚሰሩ ፕሮፈሰሩን ጨምሮ በርካታ  ምሁራን 

አሉን$  በየአገሩ ያሉት  ኤምባሲዎች የቦንድ ሽያጭ ለማከናወን የሚያደርጉትን   እንቅስቃሴ የሚያደናቅፉ  ለሆዳቸው 

ያደሩና ለጠላት የሚሰሩ  ከጥቂት በላይ ግለሰቦች  አሉ $ የኛዎቹን  ምሁራን   ከግብፆቹ ጋር እዚህ  ገደማ  ማነፃፀር 

ተገቢ ይመስለኛል $ ግብፃዊያኑ የአገራቸው  ጥቅም ማስከበር ሲመስላቸው ሌላዉን  ብድር ያስከለክላሉ ! 

ኢትዮጵያዊያኑ  (ሁሉንም አይመለከትም ) በበኩላቸው አገራቸው እንዴት ጥቅሙዋን  ማስከበር  እንደለሌባት  

ይመክራሉ$   ፕሮፈሰሩ  ነጋዴው ቦንድ የማይገዛው ቦንዱ  አትራፊ አይደለም ሲሉ ያቀረቡት መከራከርያ  ቦንዱ የንግድ  

ቦንድ(Corporate Bond) ቢሆን  ሊነሳ የሚችል  እንጂ  የመንግስት ቦንድን  እንደማይመለከት  ለማወቅ ፕሮፈሰርነት 

ያክል እውቀትና  ማእረግ አያሻውም$  ሀቁ ነጋዴውም እየገዛ ነው$   የመጨረሻው ነጥብ  አገር ውስጥ ባለው  ሃብት  

(እሳቸው መዋጮ ብለው ባጣጣሉት)  መስራት አይቻልም  ያሉት ነው  ! ለመንግስታት የኢትዮጵያን መንግስት 

ጨምሮ፣   ከዜጎች ተሳትፎ የተሻለና  የሚቀድም  የፋይናንስ ምንጭ መኖሩ  ግን እጅግ አጠራጣሪ ነው $ በተለይም ለዚህ 

ኢትዮጵያ  ከወደቀችበት መነሳትዋን የሚያበሰረዉን  የህዝቦችዋ የአንድነት  ቃል ኪዳን ሃውልት ግድብን ለመስራት$  

ለፕሮፈሰሩና መሰሎቻቸው  እውነት የማይመስል ግን እውነት የሆነ አንዲት ነገር ልጨምር $ በ 2003 ዓ ም ሁሉም 

በየመስሪያ ቤቱ ለግድቡ  የሚያዋጣዉን   መጠን ቃል ሲገባ  እኔ የዚህ ፅሁፍ  አቅራቢ የአንድ ዩኒቨርሲቲን  መድረክ 

ከሌሎች ጋር ስንመራ ያልጠበቅነው  ጉዳይ ስለሆነብን  በግምታችን  ፉርሽ መሆን  ተገርመን ነበር ! በኑሮ ውድነት 

ምክንያት ሰራተኛው አላዋጣም ብለን  ምን እንሆናለን በሚል  ስንጨነቅ ነበርና $   አባይን በድህነታችን ምክንያት   

መገደብ አለመቻላችን፣  ግብፅ  ብድር ስታስከለክል  መኖሩዋን፣ አሁን በራሳችን ሃብት መስራት እንዳለብን  ለማሳመን 

ብዙ መጣር  አላስፈለገንም ነበር $ ሰራተኛው የአንድ ወር ደሞዙን ለመስጠት  ቃል  የገባው  ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ 

ውስጥ ነበር$     ኩንታል ጤፍ  አንድ ሺህ  በነበረበት  በዚያ ወቅት ከአራት መቶ ብር ያልዘለለ  ደሞዝ የሚያገኙት 

የጥበቃ ሰራተኞቹ የስራ ባልደረቦቼ   በዚያ ወሳኔያቸው ለነፕሮፈሰር  ምን  አስተምረዋቸው  ይሆን ‽ ከዚህ ታላቅ  ህዘብ 

የተወለደ ምሁር ምን ቢያገኘው ይሆን  እንዲህ ክብሩን ያጣው‽  ምን ትዝ አለኝ መሰላችሁ ‽ 

 ….  መሃንዲሶቹ እኛው ፣ የፋይናንስ ምንጩ እኛው ……  ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ   

……… ይህን ጉዳይ በአግባቡ መረዳት ያሻል! ይህች ቤተ ክርስቲያን  የቆመቸው ከማንም በላይ ቅጠል ሽጠው 

   ሁለት ብር  በወር  በሚያዋጡት  ነው……  ዲ/ን ዳንኤል ክብረት  

እናም ይህ ግድብ የሚሰራው ሌላ የተለየ ወዳጅ ከሌላ ፕላኔት  መጥቶ በሚሰጠን ብድር  ወይ እርዳታ ሳይሆን 

በኢትዮጵያዊያን ነው$  ይህ ሃቅ የሚዘነጋው ሰው ቢኖር  ግንባሩ ላይ ይነቀሰው$   



 

2. መለስ በመሞቱ ና ቀጣዩ የኢህአዴግ  ትውልድ  ያንን ማስቀጠል  ስለሰሚከብደው የግድቡ ስራ 

ይቆም ይሆን‽    

የጠቅላይ  ሚ/ር መለስ መሞት  በየትኛዉም መመዘኛ  ለኢትዮጵያና ለፓርቲያቸው ትልቅ  ጉዳት ነው$ ይህን ለመረዳት 

ዜና እረፍታቸው ሲሰማ የነበረዉን ስሜት  ማስታወስ በቂ ይመስለኛል$  ታጋይ መለስ ግን  አንዴ  ከሳቸው በ=ላ 

ስለሚኖረው  የኢህአዴግ  ጉዳይ   ተጠይቀው  "ኢህአዴግ መለስን እንጂ መለስ ኢህአዴግን  አልፈጠረውም"  ብለው 

ነበር$ ታጋይ መለስ ዛሬ የለም  ግን ያስቀመጣቸው አቅጫዎች ና  የቀየሳቸው መስመሮች ግልጽ ናቸው$  በወጉ ተረድቶ 

ማስፈጸም  የዚህኛው የኢህአዴግ   ትውልድ  ግዴታ  ነው $ታጋይ መለስ    በህይወት ኑሮ  ግድቡ ሲያልቅ  ቢያይ 

መልካም ነበር ግን  እሱ  ራሱ እንዳለው ውጤታማው  ትግል ማራቶን ሳይሆን   ዱላ ቅብብልን ይመስላል! አንዱ  

የጀመረዉን አንዱ ይጨርሰዋል$  እርግጠኛ  መሆን ያለብን ትግሉ ግቡን  እንደሚመታ  እንጂ ግቡን ሲመታ የእኛ መኖር  

አለመኖር  አይደለም $ይህንን የኢህአዴግ ባህሪ ለመረዳት  ብዙ ዘመን የወሰደባቸው ተቃዋሚዎች የታጋይ መለስን  

መታመም ተከትለው   መለስ ቢሞት አገር ለመምራት የሽግግር መንግስት አስከ ማቐቐም    የሚደርሱ ጅሎች ስለሆኑ  

ዋናዉን ጉዳይ  ባይገነዘቡ  ሊፈረድባቸው አይገባም$  ይህም ቢሆን   ፖለቲካ እስከ ሆነ ድረስ ክፋት ላይኖረው ይችላል!  

ግን  በብሄራዊ ጥቅም ላይ  ከህዝብ  በተቃራኒው መቆም  አይበጅም$   እንደ ቀድሞው ጊዜ ሱቅ ና ስልጣን ከተማ ብቻ 

ያለ የሚመስለው ና አዲስ አበባ ቢያዝ  ኢትዮጵያን መምራት የሚቻል የሚመስለው የዋህ ካለ ያ ዘመን ላይመለስ 

ሂዶአል$ ዛሬ ስልጣንና ሃይል ያለው  ከሰማኒያ በላይ በሚሆኑ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች  እጅ ነው$ 

ፕሮፈሰሩ በአንድ ነገር   እርግጠኛ ይሁኑ! እርሳቸው በህይወት እያሉ   ግድቡ ተሰርቶ ያልቃል! ትውልድና ታሪክ ግን 

ሁሌም ምክራቸውን  አይዘነጋዉም$  

መ/ ለኖህ ምልክቱ  !የጥፋቱ ወይስ የምህረቱ  ‽ግድቡስ‽  

ፕሮፈሰር አለማየሁ  ተነበዩ   "ምልክት ልስጣችሁ  እነሆ ግብፆች ውሃ ባጡ ማግስት እሳት  ይባለች=ል" ብለው$    

በመሰረቱ ግድቡ ውሃን ከግብፅ ለማስቀረት  የሚሰራ  የሚመስለው ወዳጅም ጠላትም ካለ  ውሃው ልማት ከሰራ በ=ላ 

መፍሰሱን ይቀጥላል!  የተፈጥሮ ዑደትም  እንደዚሁ$ ስለዚህ  ግብፆቹ ውሃ አጥተው  በእሳት አያጠፉንም ወዲሁም 

የፕሮፈሰሩ ክፉ ምኞት የሚሆን አይመስልም $  የሆነው ሆኖ ግን  እንዲሁ ኢትዮጵያ ማለት እሳት መጥቶ የሚበላት  ከጭድ 

የተሰራች አገር ነች እንዴ‽  ኢትዮጵያ በርካታ ጠላቶች ያልዋትና የነበራት  አገር አይደለችም እንዴ‽ እሳትስ ሊያጠፋት ሞክሮ 

አያውቅም እንዴ‽ ዳሩ  ኢትዮጵያ አገራችን በአገር ጉዳይ  ለነብሳቸው የማይሳሱ ሚሊዮኖች የሚቆሙላትና ዛሬም  የቆሙላት  

በሺዎች አጥንትና ደም የተሰራች ና ታፍራ የኖረች መሆንዋን  መረዳት ያስፈልጋል $ እሳት ከግብፅ ይመጣልና ግድቡን 

መስራት  እንተው የሚል ከፕሮፈሰር አለማዬሁ  ሌላ  ኢትዮጵያዊ  ስለመኖሩ ጥርጣሬ አለኝ$ ይልቅስ ምልክት አምላኪ ከሆኑ  

እነሆ ምልክት!    ከእለት ሜኖ ላይ ቀንሶ  ለግድብ የሚሰጥ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ካዩ፣ ለሻይ ከተሰጠው ላይ ቆጥቦ  ቦንድ የገዛ 

የአስር አመት ልጅ ካዩ፣  ሚሊዮኖች  የዛሬው  ኑሮ ክብደት ሳያስጨንቃቸው  መቀነታቸውን ፈትተው ሲሰጡ ካዩ፣ ያለ 

እንቅልፍ የሚሰራበት  ፕሮጄክት ጉዳይ ከሰሙ  እሱ የኢትዮጵያ  ህዳሴዋ  መጀመርያ የሆነው  የድል ሃውልታችን፣  

የአንድነታችን  ቃልኪዳን  ግድብ ነው$ አርቲስቱ እንዳለው   This  is the sign of the Victory.                      


